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4189
UCHWAŁA Nr XXIII/257/09 RADY GMINY W LUBASZU
z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej
Na podstawie art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.
z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada
Gminy W Lubaszu uchwala, co następuje:
§1.1. Ustala się następujące wysokości stawek
jednostkowych dotacji służące do skalkulowania wysokości dotacji na rok 2010 do Gminnego Ośrodka
Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej w Lubaszu:
a) 86,75 zł za odbiór 1 tony odpadów stałych i
transport jej na składowisko odpadów stałych
na Sławienko,
b) 4,68 zł za odbiór i dostarczenie do oczyszczalni ścieków 1 m3 odpadów ciekłych
c) 0,36 zł za utrzymanie i oczyszczanie 1 m2

powierzchni terenów.
2. Kwota dotacji oraz jej zakres na 2010 rok określona zostanie w uchwale budżetowej.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubasz.
§3. Uchwała wchodzi w życie w 14 dni od daty
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 2010
roku.
Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Bogusław Dymek

4190
UCHWAŁA Nr XXIII/258/09 RADY GMINY W LUBASZU
z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół
publicznych funkcjonującym na terenie gminy Lubasz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich wykorzystania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U
z 13 grudnia 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004
r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy W
Lubaszu uchwala co następuje:
§1. Niepubliczne szkoły funkcjonujące na terenie
gminy Lubasz otrzymują dotację z budżetu gminy.
§2. Ilekroć jest mowa w uchwale o szkołach - należy przez to rozumieć niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych.
§3. Ustala się następujący tryb udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonującym na terenie
gminy Lubasz:
1. Dotacji udziela Gmina Lubasz na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę przedstawiony Wójtowi Gminy Lubasz nie później niż do
30 września roku poprzedzającego rok udzielenia
dotacji.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien
zawierać:
1) nazwę i adres podmiotu prowadzącego,
2) nazwę i adres szkoły,

3)
4)
5)
6)

numer NIP szkoły
numer REGON szkoły,
typ i rodzaj szkoły,
numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie
szkoły do ewidencji,
7) numer i datę wydania decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej,
8) planowaną liczbę uczniów w roku, którego dotyczy wniosek o udzielenie dotacji,
9) planowaną liczbę uczniów niepełnosprawnych
z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności
stwierdzonej orzeczeniem publicznej poradni
psychologiczno – pedagogicznej.
10) nazwę i numer rachunku bankowego szkoły,
na który ma być przekazywana dotacja.
3. Podmiot prowadzący szkołę przekazuje Wójtowi Gminy Lubasz w terminie do 15 –go dnia każdego miesiąca informację o aktualnej liczbie uczniów.
4. Informacja, o której mowa w ust. 3 powinna
zawierać:
a) liczbę uczniów na pierwszy dzień każdego
miesiąca,
b) liczbę uczniów niepełnosprawnych na pierwszy dzień każdego miesiąca, z uwzględnieniem
rodzaju niepełnosprawności stwierdzonych
orzeczeniem publicznej poradni psychologicz-
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no – pedagogicznej.
5. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach w
terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły.
6. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie
realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej i
może być wykorzystywana wyłącznie na pokrycie
wydatków bieżących szkoły.
7. Dotacja będzie przekazywana w wysokości odpowiadającej rzeczywistej liczbie uczniów wykazanej przez osobę prowadzącą w informacji, o której
mowa w §3 ust. 3.
8. Do momentu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji
o wysokości standardu finansowego „A” podziału
części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującego w roku udzielenia dotacji, przy ustalaniu wysokości kwoty dotacji uwzględnia się wysokość standardu finansowego „A” podziału części oświatowej
subwencji ogólnej obowiązującego w roku poprzedzającym rok udzielenia dotacji.
9. Od miesiąca następującego po miesiącu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości standardu
finansowego „A” podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującego w roku udzielenia
dotacji, przy ustalaniu wysokości kwoty dotacji
uwzględnia się wysokość tego standardu.
10. W miesiącu następującym po miesiącu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświa-

Liczba
uczniów

Kwota dotacji
naleľnej w miesiæcu

ty i wychowania informacji o wysokości standardu
finansowego „A” podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującego w roku udzielenia
dotacji dokonuje się korekty kwot dotacji ustalonych zgodnie ust. 8.
11. Szkoły dotowane z budżetu gminy zobowiązane są składać sprawozdanie z liczby uczniów w
Systemie Informacji Oświatowej.
12. Informację o zawartych danych w Systemie
Informacji Oświatowej dotyczącą liczby uczniów
należy niezwłocznie przekazać Wójtowi Gminy Lubasz.
13. Dane zawarte w systemie Informacji Oświatowej stanowią podstawę naliczeń środków finansowych przeznaczonych na dotowanie placówek
oświatowych w gminie Lubasz.
14. Podmiot prowadzący szkołę sporządza i przekazuje do 20 stycznia – za okres od początku do
końca roku kalendarzowego Wójtowi Gminy Lubasz
roczne rozliczenie otrzymanych dotacji, z uwzględnieniem:
a) aktualnej liczby uczniów w miesiącu otrzymania dotacji,
b) wskazania kwot i celów, na które otrzymana
dotacja została wydatkowana zgodne z zapisami ustawy o systemie oświaty.
15. Osoba prowadząca szkołę sporządza i przekazuje Wójtowi Gminy Lubasz do dnia 15 – go
każdego miesiąca za miesiąc poprzedni miesięczne
rozliczenie otrzymanej dotacji przy uwzględnieniu
poniższego wzoru:

Kwota dotacji przekazanej
w miesiæcu

§4. Ustala się następujący tryb i zakres kontroli
prawidłowości wykorzystania przekazanej dotacji
szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach publicznych.
1. Prawo kontroli dokumentacji organizacyjnej,
finansowej oraz dokumentacji przebiegu nauczania
i wychowania w dotowanych szkołach przysługuje
Wójtowi Gminy Lubasz.
2. Kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji
przeprowadza się na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Lubasz.
3. Kontrolę, o której mowa w ust. 2 przeprowadza
się po uprzednim, co najmniej 7 dniowym uprzedzeniu organu prowadzącego szkołę o zakresie kontroli,
czasie kontroli oraz miejscu przeprowadzenia kontroli.
4. Zakres kontroli wykorzystania dotacji obejmuje
w szczególności:
a) dane ujęte we wniosku o udzielenie dotacji,
o którym mowa w §3 ust. 3 w porównaniu z
dokumentacją podstawową,

Poz. 4190

% wykorzystania na
wydatki okreħlone w §3
pkt 6

b) dane ujęte w miesięcznych informacjach, o
których mowa w §3 ust. 15 w odniesieniu do
danych zawartych w obowiązującej, zgodnie z
odrębnymi przepisami, dokumentacji szkoły,
c) sposób wykorzystania dotacji na podstawie
dokumentów finansowych i organizacyjnych
potwierdzających, że Dotowany wykorzystał
dotację na pokrycie wydatków bieżących
szkoły.
5. Protokół z przeprowadzonej kontroli otrzymuje
osoba prowadząca i Wójt Gminy Lubasz.
6. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu
osobie prowadzącej przysługuje prawo złożenia pisemnych wyjaśnień.
7. Dotację wstrzymuje się w przypadku:
1) niezłożenia informacji, o której mowa w §3 ust.
15 – do czasu złożenia informacji,
2) niezłożenia rozliczenia, o którym mowa w §3
ust. 14 – do czasu złożenia rozliczenia,
3) złożenia informacji, o której mowa w §3 ust. 3
niezgodnej ze stanem faktycznym – do czasu
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wyjaśnienia niezgodności,
4) stwierdzenia niezgodności dokumentacji wykazywanych uczniów na dzień pierwszego każdego miesiąca ze stanem faktycznym – do czasu
wyjaśnienia niezgodności.
8. 1. Zwrotowi do budżetu gminy, podlega dotacja:
a) pobrana w nadmiernej wysokości,
b) niewykorzystana - nierozliczona dowodem
poniesienia wydatków bieżących,
c) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem na pokrycie innych wydatków niż określone w
art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.
2. Zwrot dotacji, o której mowa w pkt 1, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku wraz z
odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych.
3. W przypadku gdyby zwrot dotacji, o której
mowa w ust. 8, nie nastąpił w terminie określonym
w ust. 8, pkt 2 tryb windykacji dotacji i odsetek jak

Poz. 4190, 4191

od zaległości podatkowych normują przepisy ustawy finansach publicznych.
§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubasz.
§6. Traci moc uchwała Nr XV/207/04 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 15 listopada 2004 r w sprawie:
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy niepublicznym szkołom podstawowym
i gimnazjom o uprawnieniach szkół publicznych.
§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Bogusław Dymek

4191
UCHWAŁA Nr XXIII/261/09 RADY GMINY W LUBASZU
z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Lubasz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
Nr z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami) Rada
Gminy w Lubaszu uchwala, co następuje:

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2010 roku.

§1. Wprowadza się zmianę §15 pkt 3 Statutu
Gminy Lubasz, który otrzymuje brzmienie:
„W celu realizacji zadań sołectwa, sołtys otrzymuje dietę miesięczną w wysokości 105,00 zł”.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Bogusław Dymek

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubasz.

